Ogłoszenie nr 2022/BZP 00444380/01 z dnia 2022-11-17

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zimowe utrzymanie w sezonie 2022/2023 dróg publicznych powiatowych, dróg publicznych gminnych, dróg wewnętrznych
oraz chodników
w granicach administracyjnych miasta Ozorkowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Ozorków
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000525613
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Wigury 1
1.4.2.) Miejscowość: Ozorków
1.4.3.) Kod pocztowy: 95-035
1.4.4.) Województwo: łódzkie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@umozorkow.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ozorkow.bip.net.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00444380/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-17 13:25

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00434702/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wszelkich robót związanych z utrzymaniem zimowym dróg publicznych
powiatowych, dróg publicznych gminnych, dróg wewnętrznych, chodników i ciągów pieszo-rowerowych oraz zatok i miejsc
postojowych w granicach administracyjnych miasta Ozorkowa.
2. Zamówienie obejmuje wszelkie czynności związane z likwidacją zakłóceń ruchu drogowego i pieszego wywołanych
czynnikami atmosferycznymi, takimi jak opady śniegu i śliskość zimowa.
3. Wykaz dróg, chodników i ciągów pieszo-rowerowych oraz zatok i miejsc postojowych wraz z ich długością i kolejnością
zimowego utrzymania zawierają załączniki nr 1 i 2 do załączonego projektu umowy.
Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wszelkich robót związanych z utrzymaniem zimowym dróg publicznych
powiatowych, dróg publicznych gminnych, dróg wewnętrznych, chodników i ciągów pieszo-rowerowych oraz zatok i miejsc
postojowych w granicach administracyjnych miasta Ozorkowa.
2. Zamówienie obejmuje wszelkie czynności związane z likwidacją zakłóceń ruchu drogowego i pieszego wywołanych
czynnikami atmosferycznymi, takimi jak opady śniegu i śliskość zimowa.
3. Wykaz dróg, chodników i ciągów pieszo-rowerowych oraz zatok i miejsc postojowych wraz z ich długością i kolejnością
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zimowego utrzymania zawierają załączniki nr 1 i 2 do załączonego projektu umowy.
4. Przedstawiciel Wykonawcy prowadzi całodobowy monitoring stanu nawierzchni dróg i chodników. Wykonawca podejmuje
decyzje o uruchomieniu „akcji zima”, każdorazowo uzgadniając ten fakt z przedstawicielem Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku nie podpisania na rok 2023 porozumienia z Powiatem Zgierskim w sprawie
przyjęcia przez Gminę Miasto Ozorków zadań Powiatu Zgierskiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach
administracyjnych miasta Ozorków, zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz chodników leżących w ciągu tych dróg
prowadzone będzie wyłączenie do dnia 31.12.2022r. Po tym czasie zimowe utrzymanie dróg prowadzone będzie na
drogach publicznych gminnych, drogach wewnętrznych gminnych oraz chodnikach i ciągach pieszo-rowerowych w ciągu
tych dróg.
6. ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY (zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy PZP)
A. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy do
wykonywania niżej wymienionych czynności. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego
czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) obejmują następujące
rodzaje czynności:
- Nadzór nad prowadzonymi pracami - osoba sprawująca całodobowy dyżur przy realizacji zamówienia,
- Kierowanie piaskarką - osoba posiadająca prawo jazdy kategorii C,
- Obsługa koparko – ładowarki – osoba posiadająca uprawnienia do obsługi koparko-ładowarki.
Zamawiający nie ingeruje w rodzaj umowy o pracę lub określony w niej wymiar czasu pracy, jednak wymiar czasu pracy
musi być zgodny z faktycznym zakresem wykonywania czynności przez osobę zatrudnioną przy realizacji przedmiotowej
Umowy.
B. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy
odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób
wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
C. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie
krótszym niż 7 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w
opisie przedmiotu zamówienia czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie zatrudnionego pracownika;
b) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób wykonujących
czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób
rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;
c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o
pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności1 bez adresów, nr PESEL pracowników).
Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
d) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie stosunków pracy za ostatni okres rozliczeniowy;
e) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.
D. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób
wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku
zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w ogólnych warunkach umowy lub we wzorze umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
E. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.”
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3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2022-11-21 10:00
Po zmianie:
2022-11-23 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2022-11-21 10:30
Po zmianie:
2022-11-23 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
2022-12-20
Po zmianie:
2022-12-22
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